
Drozdy Gyula életrajzából

Hont vármegyében, Bajtán született, 1881. november 17-én és Budapesten halt
meg 1963. január 21-én. A tanítóképzõt Esztergomban végezte, majd 1912–1918
között Pozsony vonzáskörében, a modori Állami Tanítóképzõ Intézet Gyakorló-
iskolájának tanítója. 1919-tõl 1930-ig – Quint József rektorsága idején – a Budai
Tanítóképzõben munkálkodott. Kettejük munkakapcsolata neveléstörténeti és
tudományos értékkel bír, gyakran szerzõtársak is voltak. Különösen komoly, szo-
ros és felelõsségteljes az együttmûködésük az 1925-ös népiskolai törvény elõké-
szítésében.

Drozdy Gyula a 20-as évek közepétõl a Népiskolai Egységes Vezérkönyvek (NEV)
írója, illetve társszerzõje, szerkesztõje. Személyiségérõl, kilétérõl, karakterérõl ezek
a munkák árulnak el a legtöbbet. Módszertani útmutatók sokaságának is írója,
szerzõje. 1925-tõl 7 tantárgy elõadója az Országos Köznevelési Tanácsban. 1929-tõl
tagja a Magyar Pedagógiai Társaságnak, és 1931-tõl a Néptanítók Lapjának felelõs
szerkesztõje, hasonló szerepet tölt be a Gyermekvilág kiskönyvtár sorozatában.
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EGY MAJDNEM ELFELEDETT TANÍTÓ: DROZDY GYULA
VERESS JÓZSEF

A
z ember kétféleképpen felejt. Természetesen, ahogy az élet megy elõre, és ter-
mészetellenesen, ha a természetes élet ellenségei feledtetnek vele. Egyik fele-
dés sem lehet tökéletes. Egy-egy apró momentum bármikor eszünkbe juthat!

Drozdy Gyulát is el akarták feledtetni. Évtizedeken át kihagyták nevét, munkásságá-
nak, mûveinek említését a neveléstörténeti jegyzetekbõl. Mégis 1968-ban Hegedûs
Ferencné, 1973-ban Koller József1 és Koller Gyula2 vette a bátorságot és tanulmányt
írt róla. A Nagy Sándor szerkesztette Pedagógiai Lexikon3 Drozdy Gyula neve alatt
már kissé relativizálja munkásságát, és tartózkodik a harcos marxisták Horthy-kor-
szak pedagógiáját megbélyegzõ, gyalázkodó ítélkezésétõl (így legalább már ennyiben
törekszik az objektív méltatásra), mindamellett rengeteg pozitívumot elhallgat.

Iskolatörténeti gyûjteményünkben a veszprémi Dózsa György Általános Iskolá-
ban szép számmal akadnak Drozdy Gyula által írott vagy szerkesztett könyvek, az
úgynevezett Vezérkönyvek sorozatból. Az itt lévõ szép Drozdy-anyag késztetett arra,
hogy megismerjem e zseniális tanító munkásságát, és foglalkozzam neveléstörténe-
ti-pedagógiai tevékenységével, hogy valamiképpen – ha csak a lelkem mélyén is –
eszményképül állíthassam emlékezetét.4



1932-tõl a Tanügyi Filmbizottságban mûködik, 1933-tól az Országos Gárdonyi
Tanács tagja. 1935-tõl a Katolikus Tanügyi Tanács népiskolai szakosztályában te-
vékenykedik és az Országos Testnevelési Tanács elnöke is. Az 1930–1941 közötti
idõszakban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium pedagógiai osztályának ve-
zetõje. Keresztény szellemû, kiváló gyakorló pedagógus és vezetõ személyiség a
metodikában, 1945 után, a párt, illetve a marxi-lenini demagóg oktatáspolitika
„persona non grata”-jává válott.

Emlékét tudomásom szerint intézmény, utca, emlékhely nem õrzi.

Drozdy Gyula mûveirõl

A vezérkönyvek
Drozdy nevétõl elválaszthatatlan a „vezérkönyv-jelenség”, melynek kötetei a 20-
as évektõl jelentek meg. A vezérkönyvek nem valami eltúlzott historizmus vagy
hungarizmus „lízingtermékei”. Aki ismeri és érti a pedagógia nyelvét, szellemtör-
téneti szerepét az azonnal belátja, hogy ezek a könyvek valóban és a szó legneme-
sebb értelmében vezetõk, melyek szinte fogják a tanító kezét. Így a tanító ember
szellemi-lelki-módszertani egységes útmutatást kap belõlük. A vezérkönyvek te-
hát az egységet, a szakmai és nemzeti egységességet szolgálják. Megteremetik a
pedagógia hátországát a Trianon utáni, klebelsbergi minõségi ugrásnak és a No-
bel-díjasokat nevelõ magyar közoktatás világhírének. (Amit, sajnos úgy tûnik,
napjainkban a végsõ összeomlás fenyeget.)

A sorozat szerkesztõi voltak: Drozdy Gyula, Lõrinczy Szabolcs, Petróczi István,
Berwaldszky Kálmán, Kõrösi Henrik, Quint József és még sokan mások. A „ve-
zérkönyvek” sorában 1941-ig megjelent 16 kötet5 legtöbbjét a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter rendeletszámával engedélyezett vezérkönyvi titulussal látták el.
Kiadójuk a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. 

Egy vezérkönyv bemutatása
Az iskolamúzeumunkban is meglévõ öt kötet közül (2., 4., 8., 11., 15.), a sorozat a
második kötetét szeretném ismertetni, illetve elemezni, kommentálni. Már az
elején kijelentem, hogy Drozdy metodikai látásmódja ma is modern, mert idõ fe-
letti, célszerû, hasznos és kamatoztatható szaktudást hordoz. Ma is vezérünk lehet,
ha képesek vagyunk felfedezni kincseit, ha kellõképpen tudjuk követni gondola-
tait. Ez remélhetõleg sikerül annak, aki elolvassa e méltatlanul és szándékoltan
elfeledtetett tanító munkáival.

Drozdy Gyula A földrajz tanítása IV. osztályban címû könyve 1936-ban jelent meg.
A szerzõ elõszavában utal az 1932. évben kiadott Népiskolai Tanterv és Utasításra,
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amely kiemeli a földrajz tanításának fontosságát. „A hazát megismerni és meg-
szerettetni! – ezt tûzte ki célul!”6 Bárcsak ez lenne a mai tankönyvszerzõk mot-
tója is!

A könyv elsõ részében a földrajztanítás elméleti, a másodikban a tanmeneti fel-
dolgozását találjuk, míg a harmadikban tanítási óratervezeteket olvashatunk. A
szerzõ kiemeli az alapos, sokoldalú tanórai elõkészület kulcsszerepét. A tananyag
taglalását a földrajzi tájegységek szerint végzi. Különösen fontosnak tartja a
Csonka-Magyarország és az elrabolt területek szétválasztott, de mégis együttes
tanítását, hiszen „a földrajztanítás célja kettõs: gyakorlati és erkölcsi”7.

Elõtérbe állítja az érdekesség, hasznosság és eszméltetés elvét. Az érdeklõdés
felkeltése értelmi és lélektani motívum, melynek nagyszerû eszköze a szemlélte-
tés, de az érdekesség, illetve érdeklõdés az egész tanítás folyamát végig kell kísér-
je. Az érdeklõdést a figyelem ébrentartása mellett lehet csak elvárni. Ennek segí-
tõi a fegyelem és önfegyelem.

Az eszméltetés elve alatt a tudatosítást elõkészítõ, okkeresõ pedagógiai munkát
értelmezhetjük. Alapkérdése: a miért? A tantárgyak közötti átjárhatóság (irradiá-
ció-koncentráció-interdiszciplinaritás-transzferiorizáció, modul, kompetenciák,
komprehenzivitás) és minden más „mai modern” pedagógiai törekvés csíráiban
megjelenik már Drozdy munkájában is. Természetesen anélkül, hogy bármelyiket
is abszolutizálná! Bölcsességben különbözik Drozdy a mai „vezéreinktõl”.

A hasznosság elvét az ember boldogulása, érvényesülése, megélhetése iránti
jogos igénye mozgatja. Ökologikus, környezetvédõ szemlélet magjait is plántálja
korának tanítóiban és tanulóiban.

Külön fejezetben foglalkozik a „nemzeti érzés és hazaszeretet érzelmének fel-
keltésével, elmélyítésével”8, melyre a földrajz tantárgyát egyik legalkalmasabbnak
tartja. Szemlélete, módszere itt is lokális, patrióta, a közelitõl a távolabbi felé ha-
ladva bõvíti az ismeretek körét, a „középpontban mindig a haza áll, annak érde-
kei szerint választjuk ki és dolgozzuk fel az anyagot…”9 – írja. „Mutassunk rá és
éreztessük át gyerekeinkkel, hogy aki elhagyja a haza földjét, mindig vissza, haza-
kívánkozik, mert igazán boldog csak itthon lehet”10 – profétikus gondolatának
napjainkban is szomorú aktualitása van.

Drozdy Gyula a vallási érzelem fejlesztését a földrajz tanításában is fontosnak
tartja. Felfedezni a természet, a teremtés misztériumát, eljuttatni a gyerekeket a
„causa prima”, a „Creator mundi” valóságához tanítói kötelesség: a kozmikus és
globális rend észrevétele az Alkotó felismeréséhez, megvallásához vezet, ezáltal
válik az ember Emberré, a „két világ polgárává”.

Ismét külön fejezetben elemzi a földrajz kapcsolatát más tárgyakkal. Kiemelt a
történelemmel, a természeti és gazdasági ismeretekkel, a számtannal-mértannal,
olvasással, az olvasmány és költeménytárgyalással, az írással és helyesírással, vala-
mint az énektanítással, illetve a kézimunkával való kapcsolata.

Veress József: Egy majdnem elfeledett tanító: Drozdy Gyula
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Foglalkozik a földrajztanítás morfológiájával, segédeszközeivel (térkép, terep-
asztal, plasztikák, egyszerû topográfiák, hõmérõ stb.).

A IV. osztályos éves tanmenetet havi, heti, órai beosztásban dolgozza ki. Lehe-
tetlen itt és most ennek áttekintése, de a bepillantás kötelezõ. Tehát a tematiká-
ból: községünk, járásunk, megyéink, Budapest, Duna–Tisza köze, Tisza, Körös,
Maros vidéke. Alföld, Cserhát, Mátra és Bükk hegység, Bakony, Vértes és Pilis
hegység, Balaton, Duna–Dráva köze, Rába–Rábca vidéke, Dunántúli-dombosvi-
dék vármegyéi, az elszakított országrészek: Lajta vidéke, Morva, Vág, Nyitra, Ga-
ram vidéke, Magas-Tátra, Ipoly, Sajó vidéke, Hernád, Tapoly vidéke, Északnyugat-
és Északkelet-Felvidék, Délkelet-Felvidék, Szamos, Sebes-Körös, Maros, Küküllõ,
Olt, Maros–Tisza dunai vidéke, Dráva–Száva köze, Száva és az Adriai-tenger vidéke,
Fiume, a Közép-Duna-medence, hazánk hegységei és vizei, éghajlata, állattenyész-
tése, erdõségei, vadjai, bányái, ásványvizei, ipara, kereskedelme, vasútvonalai, la-
kossága. Továbbá: Mit vesztettünk? – a trianoni csonkítás és sebei, európai kitekin-
tés. Mindez 66 órában, óratervezetekkel! Szinoptikus munka!

Nézzük meg például, hogyan vezeti be Drozdy Gyula tanítványait a szabadban és
a térképen történõ tájékozódás tudományába! Tervezete fontosabb momentumai:
Elõkészítés
a) érdeklõdés felkeltése kapcsoló ismétléssel, tapasztalatok számonkérésével: a

Nap járása, égtájak megállapítása;
b) gyakorlás az udvaron.
Tárgyalás
a) az égtájak megállapításának készségszintû begyakoroltatása;
b) „természetes iránytûk” tanítása;
a) az iránytû (mûszer) használata, éjjeli és borús idõben való tájékozódás;
c) tájékozódás térképen;
a) a térkép tájolása, a helyünk, s helyzetünk tájolása, azonosítási feladatok, gya-

korlás, gyakorlás…
Begyakorlás

A készségszintû gyakorlás után lokális tájolási feladatokkal, biztos alkalmazás-
sal mélyíti el a gyerekek tudását. Mindezt rajzokkal erõsítteti meg. A házi fel-
adat is gyakoroltatás: hogyan jöttök iskolába; mely égtájak felé fordultok;
ugyanez hazafelé. Tájold be a lakásotokat stb.

Vezérkönyveinek bármely óratervezetét is vizsgáljuk, mindig egységességet, azo-
nosságot, s a legjobb értelemben vett koncepciót tapasztalunk – elõkészítés, tár-
gyalás, begyakorlás. Ez a hármasság építi fel tanóráit. Ezen belül viszont nagyfokú
a sokszínûség, rengeteg a gondolkodásfejlesztõ kérdés-felelet, a fogalomalkotás,
ítélet, következtetés, véleményalkotás és -nyilvánítás. Mindez szellemiségben,
eszmeiségben, tiszta ideákban, eszményekben, példaképekben csúcsosodik ki.
Erkölcsi, intellektuális magasságokba emelve tanítót, tanulót egyaránt. Ez Drozdy
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Gyula metodikájának legnagyobb erõssége és erénye, a korszakok felett átnyúló
idõszerûsége is. (Ennek hiányát érezzük ma lépten-nyomon, a felülrõl vezérelt, ma-
nipulált, értékvesztett oktatáspolitikai dilettantizmusban vagy koncepciózus elsat-
nyításban.) A mai oktatáspolitika mintha menekülne a moralitás elõl, míg Drozdy
teljes metodikájában és egész munkásságával a morális nemzetnevelést szolgálja.
Sokkal egyszerûbb volt kikiáltani õt nacionalista, horthysta hatalomszolgának, mint
kapcsolatba kerülni vele, legalább munkáin keresztül megismerni és tanulni tõle.

Drozdy vezérkönyveinek, óratervezeteinek egysége és bölcsessége mellett van
egy különleges bája: ez pedig a rajzossága. A vázlatrajzok, illusztrációk, árnykép-
rajzok, felvételek, sémarajzok mellett gyakran találkozunk egészen egyszerû és
egyedi rajztechnikával, amely a pálcikaemberkékre emlékeztetõ figuralitásból,
mértani ábrákból, síkidomokból áll össze, s mindenki által könnyedén elsajátít-
ható. Figurái kedvesek, karakteresek, sokatmondók. Úgy gondolom, a korabeli
tanítók és tanulók kedvencei lehettek. Illusztrációi, akárcsak példatára, a min-
dennapi életet idézik és szolgálják.

Neveléstan
Fõ mûve a Neveléstan, tanítástan, módszertan tanító- és tanítóképzõ intézetek IV. osztá-
lya számára, valamint továbbképzés céljaira11 címet viseli. Érdekessége, hogy a vallá-
si és közoktatási miniszter engedélye mellett a Katolikus Egyházi Fõhatóság is
imprimálta e könyvet.

Már a cím is elárulja, hogy szerzõje egységes szemléletû pedagógiai gondolko-
dó. De szinoptikus pedagógiai látásmódja még inkább kibontakozik a tartalom
áttekintése során (strukturális szemléletû rövid tartalomismertetés):
II. Neveléstan

1. Általános neveléstan
2. Részletes neveléstan – ezen belül:

– Neveléstan
– Tanítástan

II. Módszertan – tantárgyi lebontásban
11. Hit- és erkölcstan
12. Magyar nyelv
13. Számolás, mérés
14. Földrajz
15. Történelem
16. Természeti és gazdasági ismeretek
17. Rajz
18. Ének
19. Kézimunka
10. Testgyakorlás

Veress József: Egy majdnem elfeledett tanító: Drozdy Gyula
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Leggazdagabban kidolgozott a magyar nyelv tanításának módszertana. Téte-
lesen tárgyalja a beszéd- és értelemgyakorlatok, az olvasás, írás és olvasmánytár-
gyalás, a fogalmazás, a helyesírás és nyelvi ismeretek módszertanát. Indokolt ez
a gazdagság.

Legrövidebben pedig a hit és erkölcstan metodikáját ismerteti. Ez is érthetõ,
hiszen teljességében az egyházi joghatóság alá tartozik e terület. Szûkszavúan és
sokatmondóan a féloldalas eszmefuttatást ezzel zárja: „a vallásos nevelésnek a
népiskola egész munkáját át kell hatnia”. (Ennek hiátusát ma is szenvedjük.)

A módszertant – a szaktárgyak vonatkozásában – egységes szemlélettel közelíti
meg: történeti áttekintés módszerével. Ez a kettõség végigvonul valamennyi tan-
tárgy szakmódszertanán.

Nem gyõzi hangsúlyozni, hogy a tantárgyak önmagukban is mekkora nevelõ-
értékeket hordoznak, hiszen megfelelõ módon alakítják a gyerek értelmét, akara-
tát, érzelmi világát. (Többek között ezért is lenne megbocsáthatatlan bûn ma, ha
az általános iskolában integrálnák, illetve összevonnák a tantárgyakat, mint aho-
gyan azt újabb csapásként tervezték.) 

Egészségvédõ, prevenciós szemléletet áraszt Drozdy didaktikája. Fontosnak
tartja a tantárgyak logikafejlesztõ, esztétikai, etikai értékközvetítõ, beszéd- és ér-
telemfejlesztõ szerepét. Az olvasmány és költeménytárgyalás, valamint a nyelvi
magyarázatok, mind az önismeret, önfejlesztés, énismeret, én- és öntudat formá-
lásának lehetõségei. A fogalmazás is speciális logikai feladatokat hordoz, akár-
csak a történelem és a földrajz. Az ok-okozati kapcsolatok tehát nemcsak a mate-
matika és természetismeret részei, éppen úgy, ahogy a számolás-mérés tanítása is
képes etikai tartalmakat közvetíteni.

Fenomenológiai értékû mindaz, amit Az ismeretszerzés logikai menete12 címû feje-
zetben leír. Az ismeretközvetítés, -átadás és számonkérés a tanító intellektuális fele-
lõssége, mert az ismeretbõl alakul ki az igazolt ismeret, vagyis a fogalom, amellyel
ítéleteket, s azokkal pedig következtetéseket alkotunk. Ezek nélkül nincs gondolko-
dás. A felelõs tanító tehát nem számûzi, hanem inkább beilleszti, alkalmazza a be-
gyakorolt ismeretet, fogalmat, ítéletet – gondolkodni tanít. A szerzõ kifejti, hogy
mennyire fontosak a logikai módszerek a tanításban: indukció, analízis, szintézis,
dedukció, redukció. Bátran felvállalja, hogy a tanítványokat ítéletalkotásra, még-
pedig helyes ítéletalkotásra is kell nevelni. Nem elégszik meg a vagylagossággal,
esetlegességgel, relativizmussal. A „beszédetek legyen igen-igen, nem-nem”-szellemében
neveli a gyereket arra, hogy „az ismeretek igaz voltát maga vizsgálja meg, mert
minden kultúrtartalom lényegileg csak úgy lesz sajátunkká, ha azzal szemben a ma-
guk gondolkodásával állást foglalunk”13, majd hangsúlyozza: „a helyes ítéletalko-
tásra nevelés a jellemnevelés szempontjából is fontos”14.

Rendkívül érdekes, lebilincselõ az a kultúrtörténeti áttekintés, amely az Olvasás-
írás és olvasmánytárgyalás, illetve Az írás címû fejezetrészekben15 olvasható. Külön
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kiemeli a XVI. századi Szõnyi Nagy János hangoztató olvasástanításának korsze-
rûségét, mellyel több mint 100 évvel elõzte meg Nyugat-Európát. Szól Simon An-
talról (a váci siketnéma-intézet igazgató áldozópapjáról), aki a XIX. század ele-
jén, a világon elõször hangoztatja, hogy az írást és olvasást egyszerre kell tanítani.
Az igaztalan hatástörténet azonban két német (Henrich Stephain és Johann
Graser) nevéhez köti e két magyar módszertantudós felismerését.

A tudás alapja a gyakorlás – legyen az a tudás akár aktív, akár passzív. (Szándé-
kosan nem használom a ma felkapott hasznosítható tudás vagy ismeret kifeje-
zését, mert a tudás, az ismeret – ha kultúrából fakad, mint az iskolai, csak pozitív
fogalom lehet. Tehát az iskolában nem beszélhetünk haszontalan tudásról, isme-
retrõl. Bár sokan erõlködnek ilyenfajta beszéddel.)

Drozdy Gyula nem gyõzi hangoztatni, hogy „az értelmet és az érzelmet meg-
éreztetõ hangon való folyékony olvasási készség is csak folytonos gyakorlással sze-
rezhetõ meg”16. Olvasás nélkül pedig nehéz tudásról, kultúraközvetítésrõl, lélek-
nevelésrõl beszélni. Az általános iskolának ma is egyik fõ hivatása a gyakoroltatás.

A fejezetek végén a szerzõ hatékony, frappáns irodalomajánlatokat is ír, olyan
szerzõktõl, akik a korszerûség és értékelvûség egyeztetõ képességével vitték elõre
a magyar pedagógia szent ügyét, a nemzetfosztás és országrablás után, a két vi-
lágégés között. A megnevezett szerzõk között szerepel: Beke Manó, Weszely
Ödön, Teleky Pál gr., Varga György, Szalatsy Richárd, Horn József, Ferenczi Ist-
ván, Mayer Miksa. Számos irodalomajánlatban saját mûveit is hozza.

Elgondolkodtató és figyelemreméltó tény az is, hogy a Drozdy-féle pedagógiai
mûhelyekbe a korszak legjobb kiadói, nyomdái kapcsolódnak be, szinte mind
Budapestrõl: Athenaeum, Egyetem, Szent István Társulat, Singer–Wolfner, Révai
Testvérek, Franklin, Lampel stb., s néhányan vidékrõl: Pécs, Kolozsvár, Kaposvár,
Kecskemét. Ilyen fontos volt tehát, a sokat szidott Horthy-korszakban a magyar
pedagógia ügye a Hazának, a nemzeti kultúrának és a „nagy cégeknek”. Ekkor
még tudták, hogy az iskola a legjobb hosszú távú, lelki, szellemi és gazdasági be-
fektetés. 
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